REGULAMIN SZKOŁY
Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Krasnosielcu
Wstęp
Szkoła jest instytucją państwową, kształcącą i wychowującą uczniów zgodnie
z uniwersalnymi zasadami etyki oraz poszanowaniem systemu wartości.
Celem i zadaniem szkoły jest wszechstronny rozwój osobowości uczniów.
Szkołę powinny cechować: demokratyzm, samorządność i wzajemna odpowiedzialność za
prace i wyniki wszystkich jej organów (dyrekcji, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców,
uczniów i ich rodziców).
Tradycje i ceremoniał szkoły
§1
Samorząd uczniowski prowadzi Kronikę Szkoły, w której rejestrowane są najważniejsze
wydarzenia z życia szkoły.
§2
Uczeń ma prawo i obowiązek poznania historii szkoły.
§3
Uczniowie są zobowiązani do szanowania symboli szkoły oraz kultywowania tradycji szkoły.
Do ceremoniału szkoły należą:
1. Przyrzeczenie uczniów klas pierwszych na sztandar szkoły.
2. Święto szkoły - Dzień patrona.
3. Uroczyste pożegnanie sztandaru szkoły przez uczniów klas kończących naukę.
§4
Do obowiązków ucznia należy podkreślenie uroczystym strojem świąt państwowych oraz
uroczystości szkolnych.
§5
Uczeń ma prawo reprezentować szkołę na zewnątrz w czasie obchodów rocznic, świąt
państwowych i oświatowych.
§6
Zaszczytnym wyróżnieniem ucznia jest występowanie w poczcie sztandarowym szkoły.
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Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów
§7
Uczniowie mają prawo i obowiązek rozwijania zainteresowań i pogłębiania wiedzy poprzez
udział w organizowanych przez szkołę zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.
§8
Realizacji tego celu służą: indywidualna praca z uczniem na lekcjach, różnicowanie prac
domowych, działalność szkolnych i pozaszkolnych kół zainteresowań, wycieczki naukowe,
turystyczne, krajoznawcze, działalność organizacji młodzieżowych i społecznych.
§9
Uczeń podczas nauki w szkole, po spełnieniu odpowiednich warunków, ma prawo
do indywidualnego toku kształcenia.
§ 10
Uczeń ma prawo zdobywać wiedzę przy pomocy nauczyciela, poszerzać ją, ma prawo do
twórczych poszukiwań intelektualnych. Może wyrażać wątpliwości, własne sądy oraz
prowadzić dyskusje z treściami zawartymi w podręczniku i przekazywanymi przez
nauczyciela, pod warunkiem, że nie narusza to godności osobistej i poglądów nauczycieli,
innych uczniów, rodziców i pracowników szkoły.
§ 11
Uczeń ma prawo do reprezentowania szkoły w olimpiadach przedmiotowych, konkursach,
przeglądach artystycznych i zawodach sportowych zgodnie ze swoimi możliwościami
i umiejętnościami.
§ 12
Uczniowie biorący czynny udział w różnego rodzaju zawodach sportowych, konkursach
przedmiotowych, olimpiadach i imprezach artystycznych mają prawo do zwolnienia z pytania
na dzień przed zawodami (konkursami) i w dniu zawodów (konkursów).

§ 13
Uczniowie są zobowiązani do uzyskania od nauczyciela prowadzącego potwierdzenia udziału
w wymienionych zawodach i imprezach oraz poinformowania o tym wychowawcę klasy.
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Prawa i obowiązki ucznia
§ 14
Uczeń jest zobowiązany do:
1. Rzetelnej, systematycznej nauki oraz aktywnego uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych.
2. Terminowego wykonywania zadań domowych.
3. Jak najlepszego wykorzystania czasu i warunków nauki.
§ 15
Uczeń ma prawo :
1. Do poszanowania jego godności osobistej oraz kulturalnego traktowania przez
wszystkich pracowników szkoły i kolegów.
2. Zwracać się do nauczyciela z prośbą o wyjaśnienie trudnych problemów omawianych
na lekcji lub występujących w zadaniach domowych.
3. Do pomocy w nauce ze strony nauczyciela i kolegów, jeżeli zaległości powstały
z przyczyn od niego niezależnych (choroba, wypadek losowy, mniejsze zdolności).
4. Uczeń może być 2 razy (przy dwóch godzinach i więcej) lub 1 raz (gdy jest jedna
godzina tygodniowo) w semestrze nie przygotowany do lekcji z wyjątkiem prac
kontrolnych, jednak musi to zgłosić przed zajęciami, nauczyciel odnotowuje ten fakt,
w swoim zeszycie, nie ma to wpływu na ocenę.
5. Zgłaszać nieprzygotowanie - nie dotyczy zapowiedzianych i wpisanych do dziennika
lekcyjnego sprawdzianów i prac klasowych; przyjmowanie nieprzygotowania
zawiesza sie w styczniu i w czerwcu.
6. Prawo do ulg wynikających z losowania „szczęśliwego numerka” ulega zawieszeniu
na 3 tygodnie przed radą klasyfikacyjną.
7. W klasach pierwszych na początku roku szkolnego stosujemy dwutygodniowy „okres
ochronny” tzn. nie stawiamy ocen niedostatecznych.
8. Do poznania wystawionej przez nauczyciela oceny, która może być wpisana do
zeszytu przedmiotowego lub dzienniczka ucznia.
9. Do informowania na bieżąco o postępach jakie czyni w nauce.
10. Do indywidualnego traktowania przez nauczyciela na zajęciach edukacyjnych
w zależności od swoich predyspozycji fizycznych i psychicznych.
11. Do poznania co najmniej na trzy tygodnie przed klasyfikacyjnym lub promocyjnym
zebraniem Rady Pedagogicznej przewidywanej dla niego śródrocznej lub rocznej
oceny z zajęć edukacyjnych i oceny z zachowania lub na co najmniej miesiąc przed
tymi zebraniami o grożącej mu ocenie niedostatecznej w trybie opisanym w WZO.

§ 16
Zagrożenie, o którym mowa w § 15 punkt 10 nauczyciel jest zobowiązany wpisać
do dziennika lekcyjnego i powiadomić o tym fakcie ucznia w trybie zapisanym w WZO,
a wychowawca listem poleconym lub poprzez podpis rodzica (opiekuna prawnego)
w dzienniku lekcyjnym.
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§ 17
W przypadku zaległości w nauce spowodowanej dłuższą nieobecnością nauczyciela
- uczniowie maja prawo do wyrównania przez nauczyciela materiału poprzez dodatkowe
godziny z danego przedmiotu ( za zgodą dyrektora) lub do zorganizowania konsultacji.
§ 18
Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych) opiekunów nauczyciel jest zobowiązany
ocenę uzasadnić.
§ 19
Uczeń ma obowiązek:
1. Punktualnie przychodzić do szkoły.
2. Systematycznie i aktywnie uczestniczyć we wszystkich planowanych zajęciach
edukacyjnych do których powinien być zawsze przygotowany.
3. Opanować i utrwalać wiadomości i umiejętności zawarte w realizowanym w klasie
programie nauczania, w terminach wskazanych przez nauczyciela oraz odrabiać
zadania domowe.
4. Uczestniczyć w uroczystościach i imprezach w szkole i poza szkołą, do których został
wytypowany, udział traktowany jest na równi z uczestniczeniem w zajęciach
szkolnych.
5. Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do nauczycieli, kolegów i innych
pracowników szkoły.
6. Odnosić się z szacunkiem do nauczycieli innych pracowników szkoły oraz wypełniać
ich polecenia służbowe.
7. Odpowiedzialności za własne życie, zdrowie i higienę oraz rozwój.
8. Dbać o wspólne dobro, ład i porządek w szkole.
9. Dbać o estetykę i higienę odzieży, kulturę języka oraz przestrzegać zasad higieny
osobistej.
10. Zmieniać obuwie na terenie szkoły (powinno ono mieć jasną podeszwę).
11. Posiadać dzienniczek ucznia (zeszyt do korespondencji rodzicami) podstemplowany
przez sekretariat stemplem danego typu szkoły oraz z zamieszczonymi wzorami
podpisów rodziców (opiekunów prawnych).
12. Sumiennie wykonywać przyjęte i przydzielone zadania np.: związane z dyżurem
klasowym lub szkolnym.
13. Dbać o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów poprzez przestrzeganie
przepisów bhp i ppoż. w szkole, w czasie praktyk zawodowych, zajęć pozalekcyjnych
oraz podczas wycieczek.
14. Nosić odpowiedni strój (skromny, niewyzywający, estetyczny) i dbać o schludny
wygląd.
przez odpowiedni strój rozumie się w szczególności:
Chłopcy:
 lekkie wygodne obuwie,
 długie spodnie,
 koszula koszulka z krótkim lub długim rękawem,
 marynarka ciemny sweter, bluza.
Dziewczęta:
 lekkie i wygodne obuwie na niskim obcasie,
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długie spodnie, spódnica lub sukienka (długość co najmniej do kolan),
bluzka, koszulka z długim lub krótkim rękawem, zakrywającym ramiona
małym dekolcie (długość bluzki co najmniej do bioder, zakrywająca
brzuch),
w okresie wiosenno - letnim po uprzednim zarządzeniu dyrektora
dopuszcza się uczęszczanie na zajęcia w krótszych jednokolorowych
spodniach o długości za kolana.

przez schludny wygląd rozumie się w szczególności:
Chłopcy:
 czyste włosy, nie dopuszcza się ekstrawaganckich fryzur i kolorów oraz
stosowania we włosach nadmiernej ilości żelów lub podobnych środków,
 zabrania się tatuaży,
 krótkie i czyste paznokcie.
Dziewczęta:
 czyste włosy, nie dopuszcza się ekstrawaganckich fryzur i kolorów oraz
stosowania we włosach nadmiernej ilości żelów i innych środków,
 krótkie paznokcie w naturalnym kolorze.
15. Nosić strój galowy na uroczystościach szkolnych i spotkaniach, na których
reprezentuje szkołę: chłopcy-ciemne spodnie lub garnitur, biała koszula, dziewczętaciemna spódnica lub spodnie, biała bluzka.
16. Troszczyć się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, dbać o utrzymanie porządku
w szkole i w jej otoczeniu.
17. W czasie tzw. „ okienek ‘ przebywać na terenie szkoły (np. w bibliotece).
§ 20
Uczeń lub zespół klasowy są materialnie odpowiedzialni za dokonane zniszczenia
pomieszczeń lub sprzętu szkolnego.

§ 21
Usunięcie zniszczeń lub ich skutków oraz ewentualne pokrycie finansowe szkody musi
nastąpić w ciągu tygodnia od dnia ich spowodowania.

§ 22
Podstawą do usprawiedliwienia przez wychowawcę nieobecności w szkole jest pisemne
usprawiedliwienie od rodziców. W przypadku ucznia pełnoletniego, wychowawca klasy
może odmówić usprawiedliwienia nieobecności jeżeli uzna, że powody są niewystarczające
lub mało przekonujące. Uczeń pełnoletni może odwołać się od decyzji wychowawcy do
dyrektora szkoły. Zwolnienie ucznia z lekcji może nastąpić na pisemną prośbę rodzica
(prawnego opiekuna), na podstawie zwolnienia lekarskiego, a w szczególnych przypadkach
na wniosek nauczyciela, który ponosi za niego odpowiedzialność.
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§ 23
Usprawiedliwienie nieobecności ucznia musi nastąpić w ciągu tygodnia licząc od dnia, w
którym wrócił do szkoły po nieobecności.
§ 24
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych był nieobecny w szkole przez co najmniej
tydzień, ma prawo być zwolniony z pytania przez trzy dni bezpośrednio po przyjściu do
szkoły.
§ 25
Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są powiadomić szkołę (osobiście, telefonicznie,
listownie, telegraficznie) o przewidywanej dłuższej nieobecności ucznia w szkole: choroba,
szpital. Można tego również dokonać za pośrednictwem Internetu, pisząc na adres e-mail
szkoły.
§ 26
W razie potrzeby zwolnienia ze szkoły trwającego dłużej niż tydzień należy złożyć wcześniej
do dyrektora podanie z podpisem rodziców (prawnych opiekunów i wychowawcy klasy).
§ 27
Spóźnienia na lekcje powyżej 10 minut traktowane są jako nieobecności.

§ 28
Wszystkie zwolnienia z zajęć niezwiązane z wykonywaniem czynności szkolnych traktuje się
jako nieobecność nieusprawiedliwioną.

§ 29
Uczeń, który bez uzasadnionego powodu przebywa w czasie obowiązujących go zajęć
edukacyjnych poza klasą (pracownią), może być posądzony o zaistniałe w tym czasie
uszkodzenia mienia szkolnego i potraktowany zgodnie z obowiązującym w tym zakresie
prawem.

§ 30
Nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia na zajęcia edukacyjne obniżają ocenę
zachowania zgodnie z obowiązującym regulaminem.
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§ 31
Uczeń, który opuścił w semestrze co najmniej 50 % godzin z danego przedmiotu jest
zobowiązany do zdawania egzaminu klasyfikacyjnego, w trybie i warunkach zapisanych
w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania.
§ 32
Nie przystąpienie do egzaminu lub jego nie zdanie jest równoznaczne z otrzymaniem oceny
niedostatecznej z danych zajęć edukacyjnych.
§ 33
Podstawą wydania nowej legitymacji szkolnej w razie jej zniszczenia lub zagubienia, jest
pisemna prośba ucznia skierowana do dyrektora szkoły i podpisana przez wychowawcę klasy.
Za wydanie nowej legitymacji szkolnej uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie)
zobowiązani są wnieść opłatę w wysokości ustalonej w odpowiednich przepisach, na konto
wskazane przez dyrektora szkoły.
§ 34
Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za przynoszone do niej przez uczniów wartościowe
przedmioty.
§ 35
Na terenie szkoły i wokół niej obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, picia alkoholu,
rozprowadzania i używania narkotyków lub innych środków odurzających. Wykroczenia te
zagrożone są karą skreślenia z listy uczniów.

§ 36
Na terenie szkoły obowiązuje bezwzględny zakaz używania telefonów komórkowych oraz
innych urządzeń telekomunikacyjnych, jak również urządzeń służących do rejestracji oraz
odtwarzania obrazu i dźwięku.
Nota: W przypadku nieprzestrzegania niniejszego zakazu nauczyciel może zarządzić
przekazanie ww. urządzeń i składować je w depozycie (kasa pancerna sekretariatu szkoły).
Nauczyciel wydaje odpowiednie pokwitowanie i informuje ucznia o obowiązku odbioru
depozytu przez rodziców (opiekuna prawnego).
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Sprawy opiekuńczo-wychowawcze i zdrowotne
§ 37
Uczeń ma prawo do:
1. Właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy
umysłowej.
2. Zapoznania przez nauczycieli z programem nauczania poszczególnych przedmiotów,
ich celami i stawianymi wymaganiami edukacyjnymi.
3. Opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa, ochrony przed
wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej, do ochrony i poszanowania
godności.
4. Życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym.
5. Swobody wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia szkoły,
a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie naruszają one dobra osobistego osób
trzecich.
6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów.
7. Sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oraz umotywowanej oceny postępów w nauce
i zachowaniu.
8. Odwołania się od oceny (wyższej niż niedostateczny) i przystąpienie do egzaminu
sprawdzającego.
9. Reprezentowania szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach, zawodach.
10. Korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego.
11. Korzystania z pomieszczeń szkolnych, księgozbioru, środków dydaktycznych
i urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w myśl obowiązujących regulaminów.
12. Wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową, wydawanie gazety.
13. Uczniowie mają prawo do zorganizowania zgodnie ze swoimi zainteresowaniami
zajęć kulturalnych, sportowych, turystycznych, rozrywkowych za wiedzą i przy
udziale wychowawcy klasy oraz innych nauczycieli po uzgodnieniu z dyrektorem
szkoły.
14. Uczeń ma prawo znać terminy sprawdzianów. Wszystkie sprawy związane
z ocenianiem, klasyfikacją, promowaniem oraz oceną z zachowania regulują
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania.
15. Uczeń ma prawo do pomocy socjalnej w formie:
a. - stypendium.

§ 38
Uczeń może być zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, technologii
informacyjnej na podstawie zaświadczenia lekarskiego wydanego przez placówkę służby
zdrowia i zaakceptowanego przez dyrektora szkoły.
Zaświadczenie przechowywane jest w sekretariacie szkoły, a nauczyciel odpowiednich zajęć
odnotowuje fakt zwolnienia w dzienniku lekcyjnym.
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§ 39
Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego, informatyki, technologii informacyjnej
może, na pisemną prośbę rodziców (prawnych opiekunów) i po zaakceptowaniu przez
dyrektora szkoły nie przebywać w tym czasie w sali, w której odbywają się dane zajęcia pod
warunkiem, że są to pierwsze lub ostatnie lekcje w danym dniu. Każdorazowo decyzje w tej
sprawie podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia.
§ 40
Uczennica w ciąży ma prawo do pomocy w ukończeniu przez nią edukacji.
§ 41
Uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej ma prawo uzyskać pomoc ze środków
zgromadzonych przez Radę Rodziców lub z innych źródeł. Przyznawaniem tych świadczeń
zajmuje się Szkolna Komisja powołana przez dyrektora szkoły na okres jednego roku
szkolnego.
§ 42
W ramach profilaktyki zdrowotnej obowiązkiem ucznia jest wykonywanie wszelkich
obowiązkowych badań lekarskich.
§ 43
Wycieczki szkolne/imprezy:
1. Organizatorem wycieczki szkolnej/imprezy i jej kierownikiem jest wychowawca
klasy, bądź nauczyciel uczący w szkole.
2. W wycieczce/imprezie powinni uczestniczyć wszyscy uczniowie danej klasy.
3. O zwolnieniu z udziału w wycieczce/imprezie decyduje wychowawca klasy.
4. Organizator wycieczki/imprezy musi uzyskać akceptację wyjazdu od dyrektora szkoły
na karcie wycieczki/imprezy.
§ 44
Dyskoteki klasowe:
1. Organizatorem dyskoteki są Samorządy Klasowe.
2. Warunkiem zorganizowania dyskoteki klasowej jest zapewnienie opieki przez co
najmniej pięciu (obowiązkowo wychowawca) nauczycieli, rodziców.
3. Każdą dyskotekę klasową należy zgłosić na karcie imprezy dyrektorowi szkoły po
uzyskaniu akceptacji wychowawcy klasy na tydzień przed planowanym terminem.
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Uczniowscy przedstawiciele
§ 45
Współgospodarzem szkoły, przedstawicielem młodzieży i ich rzecznikiem jest Samorząd
Uczniowski.
§ 46
Przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego:
1. Uczestniczą w tworzeniu programu wychowawczego szkoły i są współodpowiedzialni
za jego realizację.
2. Uczestniczą (na swój wniosek, za zgodą przewodniczącego Rady Pedagogicznej)
w posiedzeniach Zespołu Wychowawczego oraz tych posiedzeniach Rady
Pedagogicznej, na których rozpatrywane są problemy wnoszone przez młodzież.
3. Uczestniczą w posiedzeniach Rady Rodziców z prawem zgłaszania postulatów
uczniów.
4. Zgłaszają władzom szkoły, nauczycielom i Radzie Rodziców postulaty dotyczące
zajęć lekcyjnych i organizacji wolnego czasu uczniów.
5. Współdecydują o przydziale stypendiów i innych form pomocy materialnej uczniom
oraz wykorzystaniu wspólnie wypracowanych środków.
6. Współdecydują o ocenach ze sprawowania, przyznawania nagród i wyróżnień.
7. Mogą udzielić w imieniu swojej organizacji poręczenia za uczniów, którym ma być
wymierzona kara.
8. Składają na zebraniach Zespołu Wychowawczego sprawozdania ze swej działalności,
a w szczególności ze sposobu załatwienia zgłaszanych przez uczniów wniosków
i postulatów.
9. Opiniują kierunki kształcenia w szkole.

Nagrody i kary
§ 47
1. W stosunku do uczniów wyróżniających się w nauce i pracy na rzecz szkoły
i środowiska, biorących udział w zawodach sportowych, wyróżniających się kulturą
osobistą, koleżeństwem, pokonujących własne słabości i napotykane trudności stosuje
się następujący sposób nagradzania i wyróżniania:
- wzorowa lub dobra ocena z zachowania,
- pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich,
- pochwała udzielona przez dyrektora szkoły na apelu,
- dyplom,
- świadectwo z wyróżnieniem oraz odnotowanie osiągnięć na świadectwie szkolnym,
- list pochwalny dyrektora szkoły do rodziców ucznia,
- nagroda rzeczowa,
- stypendium,
- bezpłatna wycieczka dla wyróżniających się uczniów.
Nagrody przyznaje Rada Pedagogiczna. Wnioski w sprawie przyznania nagrody moga
składać u wychowawcy klasy nauczyciele opiekujący się uczniami biorącymi udział w
olimpiadach, zawodach, konkursach, samorząd klasy i Samorząd Szkolny.
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§ 48
kary:
-

1.
2.

3.
4.
5.

upomnienie przez wychowawcę wobec klasy,
praca społeczna na rzecz szkoły ( sprzątanie, praca w bibliotece itp. )
pisemne powiadomienie rodziców przez wychowawcę klasy,
upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły,
nagana udzielona przez dyrektora szkoły z podaniem do wiadomości
wszystkich uczniów,
- zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych,
- skreślenie z listy uczniów,
- uczeń usunięty ze szkoły nie ma prawa ponownego ubiegania się o
przyjęcie do tej szkoły.
Dyrektor szkoły może skreślić ucznia z listy uczniów w sytuacjach szczególnych
z pominięciem kar regulaminowych.
Każdy przypadek skreślenia ucznia z listy uczniów musi być rozpatrywany
indywidualnie przez Radę Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii wychowawcy klasy
i Samorządu Szkolnego. Opinia RSU nie jest wiążąca.
Od kary wymierzonej przez wychowawcę przysługuje uczniowi odwołanie
do dyrektora. Odwołanie należy wnieść w terminie 7 dni od udzielenia kary.
W przypadku wymierzenia kary przez Dyrektora uczeń w terminie 7 dni może
zwrócić się do Dyrektora o ponowne rozpatrzenie sprawy.
Uregulowania o których mowa w pkt 3 i 4 nie mają zastosowania do kary skreślenia
z listy uczniów.

§ 49
1. Uczeń może zostać skreślony z listy uczniów w przypadkach:
- pobicie pozostawiające uszczerbki na zdrowiu, potwierdzone przez lekarza,
- udowodniony handel narkotykami i innymi środkami uzależniającymi,
- udowodnione groźby i wymuszenia,
- wybryki chuligańskie mające znamiona bandytyzmu( przestępstwa),
- przebywanie w szkole w stanie nietrzeźwym,
- kradzieży, zaboru, świadomego niszczenia mienia szkoły znacznej wartości,
- rażącego lekceważenia obowiązków szkolnych (uciążliwe wagary, nieposzanowanie
godności uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły).
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Tryb rozstrzygania sporów uczniowskich na terenie szkoły
§ 50
1. Wszelkie spory między uczniami tej samej klasy rozpatrywane i rozstrzygane
są przez radę samorządu klasowego w toku narady z wychowawcą klasy,
2. Spory między uczniami różnych klas rozpatrywane są i rozstrzygane przez
Radę Samorządu Uczniowskiego w obecności rad samorządów klasowych
zainteresowanych klas,
3. W uzasadnionych przypadkach problemy rodzące konflikty między uczniami
rozpatruje Rada Pedagogiczna,
4. Konflikty jednostkowe powinny być rozpatrywane i rozwiązywane przez
same klasy wspólnie z wychowawcą,
5. W przypadku konfliktów, które nie są rozwiązane na terenie szkoły pomocy
uczniom udzielają organy nadzorujące szkołę oraz Biuro Rzecznika Praw
Obywatelskich.

Postanowienia końcowe
§ 51
Dyrektor Szkoły wspólnie z Radą Samorządu Uczniowskiego organizuje co najmniej raz
w semestrze spotkanie Samorządu Uczniowskiego w celu wymiany opinii, uwag i spostrzeżeń
dotyczących życia szkoły i realizacji postanowień niniejszego regulaminu.
§ 52
Regulamin szkoły nie jest dokumentem zamkniętym. Można dokonywać w nim zmian
w sposób ustalony w Statucie Szkoły.
§ 53
Do regulaminu szkoły mogą być wprowadzone zmiany i uzupełnienia które wynikają
z nowych dokumentów Ministerstwa Edukacji Narodowej, corocznych instrukcji w sprawie
kształcenia i wychowania oraz innych zarządzeń władz oświatowych.
§ 52
Regulamin wchodzi w życie z dniem przyjęcia.
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